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ZÁHONYI VASUTAS 
VIII. évfolyam, 51. szám 2019. július 08. 

Választás előtt 

Már többször is megírtuk, hogy 2019. a választások éve, ismét előttünk 
egy, amire már megkezdődtek az előkészületek. Szakszervezetünknél, 
mint ahogyan már erről is írtunk korábban, a választások sorrendje 
felcserélődött, így a középszervi választásokat a Kongresszus után kell 
megtartani. A területi és a szakmai képviseleteknek erre százhúsz napja 
van, szeptember 14-e az utolsó határidő. A mi Területi Képviseletünk 
Titkári Testülete márciusi ülésén a választásunk időpontjául szeptember 
13-át, pénteket határozta meg. 
Mondhatnánk, hogy péntek 
tizenhárom szerencsés, vagy 

szerencsétlen nap, kinek milyen tapasztalata van, 
mindenesetre érdekes választásnak tűnhet. 

Az igazság azonban az, hogy a berekfürdői 
nagyüzem akkorra már csillapodni látszik, így 
„minden energiánkat” a beszámoló-tisztújító 
küldöttértekezletünkre fordíthatjuk. Persze, ez sem teljesen igaz, mert a választásokkal 
kapcsolatos előkészületek már azon a márciusi értekezleten elkezdődtek. Ekkor döntöttünk a 
küldöttértekezlet létszámáról, összetételéről, és megválasztottuk a Jelölést Előkészítő 
Bizottság elnökét és tagjait. 

A szeptember 13-i beszámoló-tisztújító 
küldöttértekezleten harminc fő küldött képviseli 
területünk tagjait, véleményt formál az elmúlt 
négy év munkájáról készülő beszámolóról, 
megválasztja képviseletünk vezetőjét és 
helyettesét, és delegál a Vasutasok 
Szakszervezetének Elnökségébe. Tehát feladat 
lesz bőven és a felelősséget sem vitathatja el 
senki. 

Ahhoz azonban, hogy minden szabályszerűen és 
zökkenőmentesen menjen, még sok a tennivaló, 

nem dőlhetünk hátra. A berekfürdői nagyüzem mellett a napi feladatokat is el kell látnunk, és 
a nem várt eseményeket is kezelni kell. A nem várt eseményen most a múlt héten tomboló 
viharra gondolok, ami számos tagtársunknak okozott jelentős anyagi kárt – már beérkeztek 
az első segélykérelmek is. 
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De térjünk vissza eredeti gondolatunkhoz. Szóval a 
héten megtartotta alakuló ülését a JEB, meg-
határozta saját munkamódszerét, elkészítették a 
választási kiírást és felosztották egymás közt a 
területet. A Jelölést Előkészítő Bizottság elnöke 
Dobos Károly (Eperjeske FCS), tagjai Kocsi Zoltán 
(Záhony-Port), Karasz Attila (Tengelyátszerelő), 
Kopjákné Kovács Zsuzsanna (RCH), és Pogai Gáborné 
(Fényeslitke Kocsijavító).   

A JEB tagjainak az elérhetőségét a kifüggesztett, 
illetve elektronikusan is kiküldött Felhívás tar-
talmazza, több hasznos információval együtt. A JEB 
a jelöltállítás határidejét 2019. augusztus 15-i 
dátumban határozta meg. Jelölést leadni írásban (e-mailben) lehet a területi képviselet 
vezetői, területi képviselet vezető-helyettesi és elnökségi tag tisztségre. 

A Felhívásból az is kiolvasható, hogy mindenki 
jelölhető és jelölhet, aki a Területi Képviselet 
Záhony működési köréhez tartozó alapszervezet 
tagja, illetve működési körön belüli szervezet. Ez a 
szervezet lehet például, alapszervezet, szakszer-
vezeti bizottság, bizalmi csoport, területi szakmai 
vagy tagozat. 

Tehát várjuk tagjaink javaslatait a megújításra és 
megválasztásra váró tisztségekre, bátran éljetek 
jogaitokkal! 

Juhász Tiborné 
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Európai Üzemi Tanács – új tagokkal bővültünk 
Július 1-2.-án ülésezett az EÜT elnöksége Bécsben 

Július elsejétől az ÖBB-konszern német és román munkatársai is 
bekapcsolódtak az Európai Üzemi Tanács (EÜT) munkájába a cseh, 
magyar és osztrák kollégák mellé. A megállapodást aláírta az ÖBB 
Holding vezérigazgatója, valamint annak helyettese, az EÜT elnöke és két 
elnökhelyettese is. 

Így az EÜT 12-ről 14 tagura bővült, amit az RCC-k rohamos fejlődése tesz 
lehetővé. 2020-ban további bővülés várható: olasz, szlovák és bolgár 
résztvevőkkel egészül ki majd a tanács. 

A 2011-ben megalakult EÜT célja, hogy a konszern munkatársait – 
mintegy 43 000 kolléga, amelyből hozzávetőlegesen 4000 fő külföldi leányvállalatoknál áll 
munkaviszonyban – bevonja az őket érintő döntési folyamatokba, érdekeiket pedig magas 
szinten képviselje. 

Az EÜT elnöksége 
döntött arról is, hogy 
az ez év november 21-
én megtartandó ülésén 
teljes tisztújításra ke-
rüljön sor. Az EÜT 
négy szekciójának tag-
jai valamint póttagjai is 
újra választásra kerül-
nek a következő ciklus-

ra. Az RCH-nál a korábbi státuszok maradnak érvényben az EÜT minden testületében, így a 
teljes körű képviselet továbbra is biztosított lesz. 

Zubály Bertalan  
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Várjunk még? 

Nemrég írtunk azokról a hírekről, miszerint hamarosan pénz üti a vasutas markát 
(ZV. VIII. 47. – Bértévelygés). A hírek, vagy inkább híresztelések alapja az volt, 
hogy a munkáltatónak e hó végéig kell ajánlatot tennie, de az bizony még ma is 
várat magára. Azt tartja a fáma, ami késik, az eljön, hát reméljük a legjobbakat. 
Mindenesetre július harmadikán összeült a VÉT, ám ajánlattétel nélkül ért véget. 
Viszont ismertté vált, vagy megerősítést nyert ez-az, ami sokaknak jó lehet, csak 
győzzük türelemmel. 

Többek között szó esett a szociális hozzájárulási adó sokat emlegetett két 
százalékos csökkentéséről, ami majd kétmilliárdos bérspórt jelent a 
munkáltatónak. Ahhoz, hogy ez plusz bérré váljék, a tulajdonos engedélye kell, 

amire több mint tizennyolcezer vasutas is vár, egyre türelmetlenebbül. No de hiszen – mondja most az 
egyszeri vasutas – ez még mindig csak lehet, meg tán, jó, hogy nem izé… 

Ennyire azért nem rossz a helyzet, bár kétségtelen, a biztos továbbra is az, ami már elmúlt. De van 
még érdekesség, ami a bérrendszerünk, vagy inkább a vasutas jövedelműnk meghatározásának 
átalakulására vonatkozik. Mint már az elmúlt években is látszott, egyre inkább két fő részből látszik 
összejönni a vasúttól kapott pénzünk, illetve annak emelkedése. Az egyik a jól ismert általános és 
nagyjából egységes, többnyire évi egyszeri béremelés, konkrét százalékban kifejezve. Fő jellemzője, 
hogy keveselljük ugyan, de viszonylag kiszámítható, és ritkán ad okot háborgásra: mindenki 
ugyanannyi százalékot kap. 

A másik összetevője bérünk változásának az a bizonyos, sokat dicsért-átkozott differenciálás. Aki kap, 
dicséri, vagy legalábbis csendes marad, akinek kihúzták az „ekágéját”, igyekszik hangot adni 
elégedetlenségének. Nekik mindegy, milyen alapon és módon differenciál a cég, vagy a joggyakorló. 
Mert több módja is van annak, hogyan lehet különbségeket találni vasutas és vasutas között. 

Azon túl, hogy az illetékes vezető eldönti, ki volt jó fiú, és 
ki kevésbé, netán renitens, lehet különbséget tenni 
földrajzi-területi-szakmai alapon is. Mert munkaerőhiány 
már úgyszólván mindenütt van, de azért vannak kritikus 
helyek és szakmák. A VÉT ülésén szóba került, hogy 
„feltérképezték a létszámhiányos munkaköröket”, és 
igyekeznek vonzóvá tenni a kritikus helyzetbe kerülteket. 
Ami nagyjából azt jelenti, talán hamarosan, hogy 
bizonyos munkakörökben várhatók plusz, de fix összegű, 
tehát nem százalékos emelések. 

Elhangzott még a múlt szerdai ülésen, minden vasútvállalatnál további akciókat terveznek azért, hogy 
a kollégák maradjanak a cégnél. Ami lehet magasabb műszakpótlék, speciális bérpótlék, vagy például 
„Budapest pótlék”. Tehát a várható és lehetséges plusz pénzek oda mennek inkább, ahol nagyobb a 
gond, ahol vészes a hiány. Vegyes a kép a valóságról és a várható bérekről egyaránt, és sokan 
lesznek, akik nem nagyon fognak örülni a végkifejletnek. 

Biztosan sokan mondják majd, hogy ők is dolgoznak olyan jól, mint a budapesti kolléga, vagy a 
forgalmász, netán a biztberes, vagy éppen a felsővezetékes. Amit kár volna kétségbe vonni, nem attól 
függ a „minőségünk”, melyik régióban, vagy milyen szakmában dolgozunk. De talán érdemes 
mélyebben is elgondolkodni, hiszen tudjuk, nincs fekete és fehér, inkább árnyalatok vannak. Mert azt, 
hogy melyik vasutas dolgozik jobban, bizony nehéz megítélni, ám azt akár számszerűsíteni is lehet, 
hogy földrajzilag hol dolgozik többet akár a szakmabeli kollégánk. 

Hiszen, ahol a szükséges létszám fele, vagy még annyi sincs már, biztosan jóval több feladat jut egy-
egy vasutasra, mint ahol még csak egyharmados a hiány. Kár, hogy az elmulasztott éveket, sőt, 
évtizedeket már nem lehet visszahozni, de a jövő még előttünk van. Várjunk még egy kicsit! 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

TEHETETLENSÉG 

A hetven éves bácsi meg szeretné vizsgáltatni az örökítő képességét. Az orvostól kap egy kis 

üvegcsét, hogy másnapra hozzon mintát a spermájából. Másnap jön is az öreg, de az üvegcse 

olyan tiszta, ahogyan elvitte. Az orvos kérdésére elmondta: 

– Először a bal kezemmel próbáltam, nem ment. Aztán a jobbal, de azzal sem ment. Szóltam az 

asszonynak, az is próbálta először a kezével, aztán a szájával, de semmi eredmény. Végül áthívtuk 

a szomszéd kislányt is, de neki sem sikerült sem a kezével, sem a szájával sikert elérni. 

– Maguk áthívták a szomszéd kislány, és rávettek, hogy szájjal…? – csattant fel az orvos. 

– Persze, hogy át, mindig szokott segíteni, ha bajban vagyok. De az üveget neki sem sikerült 

kinyitnia… 

 

Balogh Attila 
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